ตัวอย่างการเขียนคาขอ (วิศวกรรม)
หน้ า 1 ของจานวน 3 หน้ า

รายละเอียดการประดิษฐ์
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ชื่อที่แสดงถึงการประดิษฐ์
เครื่ องจัดเรี ยงใยมะพร้ าว
สาขาวิทยาการที่เกี่ยวข้ องกับการประดิษฐ์
วิศวกรรมเครื่ องกลในส่วนที่เกี่ยวข้ องกับเครื่ องจัดเรี ยงใยมะพร้ าว
ภูมิหลังของศิลปะหรื อวิทยาการที่เกี่ยวข้ อง
เส้ นใยมะพร้ าว หรื อ ใยมะพร้ าว นับเป็ นวัสดุเหลือใช้ จากกการเกษตรที่มีอยู่มากโดยเฉพาะใน
จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ มีการนาเส้ นใยมะพร้ าวมาประยุกต์ใช้ เป็ นผลิตภัณฑ์ต่างๆ ได้ แก่ ที่นอน เบาะ
รถยนต์ เบาะนัง่ โซฟา พรมเช็ดเท้ า แผ่นฉนวนป้องกันความร้ อน เชือก ฯลฯ ในอุตสาหกรรมที่นอนที่ใช้
แผ่นใยมะพร้ าวเป็ นส่วนประกอบ ขนาดของเส้ นใยมะพร้ าวเป็ นส่วนประกอบที่สาคัญ แสดงถึงคุณภาพ
ของแผ่น ใยมะพร้ าว การนาเส้ นใยมะพร้ าวที่ มี ข นาดไม่เ ท่า กัน หรื อไม่มี การจัดเรี ย งมาผลิต แผ่นใย
มะพร้ าว ทาให้ แผ่นใยมะพร้ าวที่ผลิตได้ ไม่มีคณ
ุ ภาพและไม่เป็ นที่ต้องการของตลาด การจัดเรี ยงเส้ นใย
มะพร้ าวในปั จจุบนั มีลกั ษณะการคัดแยกขนาดของเส้ นใย มักใช้ แรงงานคนในการฉีกเส้ นใยมะพร้ าวให้ มี
ขนาดเล็กใกล้ เคียงกัน ซึ่งลักษณะดังกล่าวทาให้ เสียเวลาในการคัดแยกเส้ นใยมะพร้ าวก่อนที่จะมาทา
เป็ นแผ่นใยมะพร้ าว อีกทังยั
้ งไม่สามารถผลิตได้ ทนั ความต้ องการของตลาด ซึ่งจากปั ญหาที่กล่ าวมา จึง
ทาให้ มี ก ารประดิษ ฐ์ เ ครื่ องจัด เรี ย งใยมะพร้ าวขึน้ เพื่ อ แก้ ปั ญ หาและยัง สามารถน ามาขยายเพื่ อ ใช้
ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์
เครื่ องทาแผ่นใยมะพร้ าวรุ่นเก่ามีข้อเสียคือ เมื่อตัวเครื่ องทาแผ่นใยมะพร้ าวทางาน จะไม่มีการ
ฉีกเส้ นใยมะพร้ าวให้ มีขนาดเท่ากันก่อนจัดเรี ยงเป็ นแผ่นใยมะพร้ าว ทาให้ แผ่นใยมะพร้ าวที่จดั เรี ยงได้ มี
ลักษณะขรุขระ ไม่สม่าเสมอ
สิทธิบตั รสหรัฐอเมริ กา เลขที่ 20000100 ได้ กล่าวถึง เครื่ องทาแผ่นใยมะพร้ าว ซึ่งมีข้อเสียคือ
เส้ นใยที่ได้ จากการฉีกของเครื่ องมีขนาดใหญ่เกินไป เนื่องมาจากการจัดเรี ยงของหนามบนลูกกลิ ้งมี ความ
ห่างเกินไป
เครื่ องจัดเรี ยงเส้ นใยมะพร้ าว (สิทธิบตั รแคนนาดา เลขที่ 023-00000020) มีข้อเสียคือเส้ นใยที่
แยกได้ มีขนาดเล็ก ทาให้ แผ่นใยที่ได้ บาง เนื่องจากการจัดเรี ยงของหนามลูกกลิ ้งมีความถี่มากเกินไป
เครื่ องแยกเส้ นใยยี่ห้อ Toki ของบริษัท Nomura (สิทธิบตั รญี่ปนุ่ เลขที่ 01-00045) ซึ่งใช้ แยกเส้ น
ใยมะพร้ าว เส้ นใยปาล์ม โดยเครื่ องรุ่ นนี ้เป็ นที่นิยมใช้ กนั มากในบริ ษัททาแผ่นใย แต่มีข้อเสียคือหนาม
ลูกกลิ ้งมีขนาดเล็ก เมื่อใช้ เครื่ องเป็ นเวลานาน หนามลูกกลิ ้งจะสึกเร็ ว ทาให้ ต้องเปลี่ยนลูกกลิ ้งหนาม
บ่อย

หน้ า 2 ของจานวน 3 หน้ า
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เครื่ องแยกเส้ นใยมะพร้ า วยี่ห้อไทยประดิษฐ์ ของบริ ษัทไทยทาไทยใช้ (สิทธิ บตั รประเทศไทย
เลขที่ 0870000201) เครื่ องยี่ห้อนี ้จัดเรี ยงแผ่นใยมะพร้ าวได้ แผ่นขนาดสัน้ เพราะรางที่ใช้ ลาเลียงเส้ นใยที่
คัดแยกได้ มีระยะทางสัน้ ทาให้ แผ่นเส้ นใยที่เคลื่อนที่เลยรางลาเลียงมีการฉีกขาด
สาหรับเครื่ องจัดเรี ยงเส้ นใยมะพร้ าวที่ได้ ประดิษฐ์ ขึ ้นในครัง้ นี ้ ได้ แก้ ไขปั ญหาดังกล่าวโดยการ
เพิ่มลูกกลิ ้งหนามซึ่งมีลกั ษณะเป็ นลูกกลิ ้งทรงกระบอก ผิวรอบด้ านนอกลูกกลิ ้งหนามเป็ นหนามแหลม
จานวนมาก จัดเรี ยงเป็ นแถวอย่างเป็ นระเบียบ เมื่อใยมะพร้ าวผ่านลูกกลิ ้ง เส้ นใยมะพร้ าวจะถู กฉีกโดย
หนามแหลมของลูกกลิ ้งให้ ได้ ขนาดเส้ นใยที่เท่ากัน ดังแสดงไว้ ในรูปประกอบที่ 2 ทาให้ การจัดเรี ยงเส้ น
ใยมีระเบียบยิ่งขึ ้น นอกจากนี ้มีการเพิ่มรางลาเลียงแผ่นใยมะพร้ าวที่จดั เรี ยงแล้ วให้ มีระยะทางที่ยาวขึ ้น
ทาให้ ได้ แผ่นใยมะพร้ าวที่มีขนาดยาวขึ ้น
ลักษณะและความมุ่งหมายของการประดิษฐ์
การประดิษฐ์ นี ้เป็ นการประดิษฐ์ ที่เกี่ยวข้ องกับเครื่ องจัดเรี ยงใยมะพร้ าวเพื่อใช้ ในการจัดเรี ยงใย
มะพร้ าวสาหรับใช้ ทาที่นอน โดยเครื่ องจัดเรี ยงใยมะพร้ าวมีโครงสร้ างเป็ นชุดถ่ายทอดกาลัง ส่งกาลังผ่าน
สายพานที่ติดตังเข้
้ ากับชุดมูลเลย์ เพื่อขับเคลื่อนให้ ลกู กลิ ้งหนามที่อยู่ภายในตัวเรื อนหมุน โดยตัวเรื อนมี
ทางให้ ใยมะพร้ าวเคลื่อนที่ผ่านเข้ า และมีทางออกทาเป็ นรางมีลกั ษณะเป็ นชุดสายพานลาเลียง เพื่อส่ง
ใยมะพร้ าวที่ผ่านการจัดเรี ยง ภายในของตัวเรื อนมีลูกกลิ ้งหนามทรงกระบอกติดตังอยู
้ ่ บริ เวณผิวรอบ
นอกของลูกกลิ ้งหนามมีลกั ษณะเป็ นหนามแหลมจานวนมากที่จดั เรี ยงอย่างเป็ นระเบียบตามแนวขวาง
และรอบลาตัวของลูกกลิ ้งหนาม เมื่อใยมะพร้ าวเคลื่อนที่ผ่านเข้ ามาภายในตัวเรื อน หนามของลูกกลิ ้งจะ
หมุนเคลื่อนที่ผา่ นใยมะพร้ าวที่เคลื่อนผ่านเข้ ามา ทาให้ ใยมะพร้ าวที่มีผิวไม่เรี ยบและกระจายตัวอย่างไม่
เป็ นระเบียบมีผิวเรี ยบและแน่นมากขึ ้น
ความมุ่งหมายของการประดิษฐ์ นี ้คือ การจัดให้ มีเครื่ องจัดเรี ยงใยมะพร้ าวเพื่อใช้ ในการจัดเรี ยง
ใยมะพร้ าวที่มีผิวไม่เรี ยบและกระจายตัวอย่างไม่เป็ นระเบียบให้ มีผิวเรี ยบและมีความแน่นมากขึ ้น เพื่อ
นาไปใช้ งานในขันตอนต่
้
อไป
การเปิ ดเผยการประดิษฐ์ สมบูรณ์
เครื่ องจัดเรี ยงใยมะพร้ าว ประกอบด้ วย ชุดถ่ายทอดกาลัง (2), มอเตอร์ (3), ชุดเฟื อง (4), ชุดมูล
เลย์ (5), ลูกกลิ ้งหนาม (6), ตัวเรื อน (7), และชุดสายพานลาเลียงเคลื่อนที่(10)
ตามรู ปที่ 1 แสดงให้ เห็นเครื่ องจัดเรี ยงใยมะพร้ าว(1) ตามการประดิษฐ์ นี ้ ซึ่ง ประกอบด้ วยชุด
ถ่ายทอดกาลัง(2) มีมอเตอร์ (3) เป็ นต้ นกาลัง และถ่ายทอดกาลังต่อไปยังชุดเฟื อง(4) เพื่อปรับความเร็ ว
รอบก่อนส่งกาลังผ่านสายพานไปยังชุดมูลเลย์(5) เพื่อขับเคลื่อนให้ ลกู กลิ ้งหนาม(6) ที่อยู่ภายในตัวเรื อน
(7) ของเครื่ องจัดเรี ยงใยมะพร้ าวหมุน โดยตัวเรื อนจะมีทางเข้ า(8) ซึ่งเป็ นทางที่ให้ ใยมะพร้ าวเคลื่อนที่
ผ่านเข้ ามาภายในและมีทางออก(9) ทาเป็ นผนังกัน้ สูงขึ ้นมาทังสองข้
้
าง ทางออก(8) ทาเป็ นรางที่มีชุด

หน้ า 3 ของจานวน 3 หน้ า
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สายพานลาเลียงเคลื่อนที่(10) เพื่อส่งใยมะพร้ าวที่ผา่ นการจัดเรี ยงแล้ วออกจากเครื่ องจัดเรี ยงใยมะพร้ าว
(1) การทางานของชุดสายพานลาเลียง(10) อาศัยกาลังขับเคลื่อนจากภายนอก (ซึ่งไม่ได้ แสดงให้ เห็นใน
รู ปเขียน) บริ เวณภายในตัวเรื อน(7) มีลูกกลิ ้งหนาม ลักษณะทรงกระบอกที่มีด้านข้ างทัง้ สองเป็ นแกน
กระบอก(11) ต่อเข้ ากับชุดมูลเลย์ (5) เพื่อขับเคลื่อนให้ ลูกกลิ ้งหนาม(6) หมุนรอบตัว ทาให้ ใยมะพร้ าว
เคลื่ อนที่ ผ่านเข้ ามาภายในตัวเรื อน(7) (ดัง ที่ ไ ด้ แสดงให้ เห็นอย่างชัดเจนในรู ปที่ 2) เมื่ อใยมะพร้ าว
เคลื่อนที่ผา่ นเข้ ามาภายในตัวเรื อน(7) จะทาให้ หนามปลายแหลม(12) ของลูกกลิ ้งหนาม(6) หมุนผ่านใย
มะพร้ าวที่เคลื่อนที่ผ่านเข้ ามา ทาให้ ใยมะพร้ าวที่มีผิวไม่เรี ยบและกระจายตัวอย่างไม่เป็ นระเบียบ มีผิว
เรี ยบและมีความแน่นมากขึ ้น โดยใยมะพร้ าวที่ผ่านการจัดเรี ยงจากลูกกลิง้ หนาม(6) จะเคลื่อนที่ผ่าน
ออกไปตามทางออก(9) ที่มีชดุ สายพานลาเลียง(10) เพื่อนาไปใช้ งานในขันตอนต่
้
อไป
คาอธิบายรู ปเขียนโดยย่ อ
รูปที่ 1 แสดงถึงเครื่ องจัดเรี ยงใยมะพร้ าวตามการประดิษฐ์ นี ้
รูปที่ 2 แสดงถึงลูกกลิ ้งหนามของเครื่ องจัดเรี ยงใยมะพร้ าวตามการประดิษฐ์ นี ้
วิธีการในการประดิษฐ์ ท่ ดี ีท่ สี ุด
เหมือนกับที่ได้ กล่าวไว้ แล้ วในหัวข้ อการเปิ ดเผยการประดิษฐ์ โดยสมบูรณ์
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ข้ อถือสิทธิ
1. เครื่ องจัดเรี ยงใยมะพร้ าว ประกอบด้ วย ชุดถ่ายทอดกาลัง (2), มอเตอร์ (3), ชุดเฟื อง (4), ชุด
มูลเลย์ (5), ลูกกลิ ้งหนาม (6), ตัวเรื อน (7), และชุดสายพานลาเลียงเคลื่อนที่(10)
โดยที่ชุดถ่ายทอดกาลัง(2) มีมอเตอร์ (3) เป็ นต้ นกาลัง และถ่ายทอดกาลังต่อไปยังชุดเฟื อง(4)
เพื่อปรับความเร็ วก่อนส่งกาลังผ่านสายพานไปยังชุดมูลเลย์ (5) เพื่อขับเคลื่อนให้ ลกู กลิ ้งหนาม(6) ที่อยู่
ภายในตัวเรื อน(7) ของเครื่ องจัดเรี ยงใยมะพร้ าวหมุน โดยตัวเรื อนจะมีทางเข้ า (8) ซึ่งเป็ นทางที่ให้ ใย
มะพร้ าวเคลื่อนที่ผา่ นเข้ ามาภายในและมีทางออก(9) ทาเป็ นผนังกันสู
้ งขึ ้นมาทังสองข้
้
าง ทางออก(8) ทา
เป็ นรางที่มีชดุ สายพานลาเลียงเคลื่อนที่(10)
โดยเครื่ องจัดเรี ย งใยมะพร้ าวมี ลัก ษณะเฉพาะ คือ มี ลูกกลิ ง้ หนาม(6) ที่ ต่อเข้ ากับ วิถีทาง
ถ่ายทอดกาลังเพื่อขับเคลื่อนให้ ลกู กลิ ้งหนาม(6) หมุนรอบตัวทาให้ เกิดการจัดเรี ยงใยมะพร้ าวที่เคลื่อนที่
ผ่านเข้ ามาภายในตัวเรื อน(7)
2. เครื่ องจัดเรี ยงใยมะพร้ าว ตามข้ อถือสิทธิที่ 1 ที่ซึ่ง ลูกกลิ ้งหนาม (6) เป็ นลูกกลิ ้งทรงกระบอก
ที่มีด้านข้ างทังสองด้
้
านเป็ นแกนทรงกระบอก(11)
3. เครื่ องจัดเรี ยงใยมะพร้ าว ตามข้ อถือสิทธิที่ 1 หรื อ 2 ข้ อใดข้ อหนึง่ ที่ซึ่ง ลูกกลิ ้งหนาม (6) มีผิว
รอบนอกเป็ นหนามปลายแหลม(12) มีจานวนมาก จัดเรี ยงเป็ นแถวอย่างมีระเบียบตามแนวขวางและ
แนวโดยรอบลาตัวของลูกกลิ ้งหนาม(6)

หน้ า 1 ของจานวน 1 หน้ า
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บทสรุปการประดิษฐ์
เครื่ องจัดเรี ยงใยมะพร้ าวมีโครงสร้ างเป็ นชุดถ่ายทอดกาลัง ส่งกาลังผ่านสายพานไปยังชุดมูล
เลย์ เพื่อขับเคลื่อนลูกกลิ ้งหนามที่อยูภ่ ายในตัวเรื อนให้ หมุน ตัวเรื อนมีทางให้ ใยมะพร้ าวเคลื่อนที่ผ่านเข้ า
และมี ทางเพื่อส่งใยมะพร้ าวที่ผ่านการจัดเรี ยงแล้ วเคลื่ อนที่ออก ซึ่งที่บริ เวณภายในของตัวเรื อนจะมี
ลูกกลิ ้งหนามติดตังอยู
้ ่ มีลกั ษณะเป็ นลูกกลิ ้งทรงกระบอก โดยผิวรอบนอกของลูกกลิ ้งหนามเป็ นหนาม
ปลายแหลมจานวนมากที่จดั เรี ยงเป็ นแถวอย่างเป็ นระเบียบตามแนวขวางและตามแนวโดยรอบลาตัว
ของลูกกลิ ้งหนาม

